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Na het succes van de Pointer 22 en 25 breidt Jachtwerf Heeg de 
Pointer-serie uit met de comfortabele en veelzijdige Pointer 30. De 
werf belooft een exclusief en stijlvol kajuitzeiljacht voor een groot 
zeilgebied. De Pointer 30 is, net als de Pointer 22, ontworpen door 
Bosgraaf Yacht Design. Dit bureau ontwikkelde een eigentijds en 
innovatief kajuitzeiljacht. De focus ligt op de ruimte en luxe van 
een kajuitjacht in combinatie met echt zeilplezier. Daarvoor vroeg 
Jachtwerf Heeg de ontwerper een elegante en modulaire boot te 
maken voor zowel de sportieve als recreatieve zeiler. Inclusief de 
mogelijkheid om comfortabel op de boot te kunnen overnachten. In 
2022 start Jachtwerf Heeg met de bouw van de eerste Pointer 30. 

Jachtwerf Heeg  |  +31 (0)515-442237  | www.jachtwerf-heeg.nl

Jachtwerf Heeg 
presenteert de Pointer 30

Dufour 470 uitgeroepen tot Dutch Yacht of the Year 2021
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De vakjury van de Boot van het Jaar-verkiezing heeft de Dufour 470 uitgeroepen tot Dutch Yacht of the Year 2021. 
De jury vindt dat Dufour met de 470 een duidelijk concept heeft neergezet, waarbij watersporters het zeiljacht 
kunnen ‘tunen’ naar hun eigen wensen. Het ontwerp is duidelijk herkenbaar als een Dufour. Met Easy, Ocean en 
Performance biedt de werf drie uitrustingsniveau’s - elk geschikt voor een eigen type gebruik. Hierdoor ontstaat een 
keuzematrix, waarbij iedere soort zeiler een passend schip kan kiezen. “De extreme breedte, de grote raampartijen 
en het grote platte dak maken het een zeilschip met een hoog comfortgehalte, zowel binnen als buiten,” aldus 
de jury. “De gehele 470-lijn biedt een gestandaardiseerd maatwerk-concept. Hierdoor is de prijsstelling voor 
een Dufour 470 competitief. Juist deze complete aanpak, samen met de zeileigenschappen en de extreme 
ontwerpkeuzes geven de Dufour 470 een innovatief karakter. Niet alleen het schip is vernieuwd, maar ook de wijze 
van marktpresentatie.” In Nederland worden de zeiljachten van Dufour vertegenwoordigd door Dufour Zeiljachten 
Noord in Lemmer en Dufour Zeiljachten Zuid in Den Hout.

Dufour Zeiljachten  |  +31 (0)514-569123  |  www.dufour-zeiljachten.nl  |  www.bootvanhetjaar.nu 

Alle Groninger bruggen over het Noord-Willemskanaal zijn vanaf 
maandag 18 oktober 2021 dicht voor de recreatievaart. Naar 
verwachting blijven de bruggen bijna vier maanden gesloten, 
namelijk tot en met maandag 7 februari 2022. Dit is nodig voor 
werkzaamheden op en rond het kanaal bij de Julianabrug. Voor 
de beroepsvaart worden de bruggen in deze periode wel bediend, 
maar dan met aangepaste tijden. Het gaat om de bruggen op het 
Noord-Willemskanaal, tussen de Eelderbrug in Groningen tot en 
met de Meerwegbrug in Haren. 
 
Provincie Groningen  |  www.provinciegroningen.nl 
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Gesloten bruggen op Noord-
Willemskanaal in Groningen


